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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (45راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 قال الشيخ: مثله إذا - تقديم المتن على السند - الرواية من النسخ التي إسنادها واحد - الزيادة في نسب الشيخ)
 .(و نحوهأ

الكريم الخضير عبد :الشيخ  
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.
 خ  ي  الش   ب  س  ن   ي  ف   ة  د  ا  ي  الز   

ََََََّّّّّّو   ََََََّّّّّّ ن  إ   خ  ي  الش  ََََََّّّّّّن   ض  ع  ب  ب ََََََّّّّّّ ت  أ  ي  ب  س   
َََََََّّّّّّّف  ب   ل  إ   َََََََّّّّّّّن   ل  ص  َََََََّّّّّّّع  ي   و  أ  ه َََََََّّّّّّّو   و  ح  ين   
َََََََََّّّّّّّّّأ   َََََََََّّّّّّّّّ إذاا م  َََََََََّّّّّّّّّالن   م  ت َََََََََّّّّّّّّّأ   خ  ي  الش  اب  س   

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّل   ن  و  ر  ث َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّك  ال   َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ن  أ   از  و  ج  م  ت  ي   
 

َََََََّّّّّّّن    َََََََّّّّّّّت  اج  و   د  ز  ت َََََََّّّّّّّ ل  ق َََََََّّّّّّّ   ف َََََََّّّّّّّو  ف   م  ب  ن   
ََََََََّّّّّّّّو  أ   ََََََََّّّّّّّّب  ان  و   ن  أ  ب ََََََََّّّّّّّّ ئ  ج  ََََََََّّّّّّّّع  م  ال   ن  س  ين   

َََََََََّّّّّّّّّال   ل  و  أ  ي ف َََََََََّّّّّّّّّ َََََََََّّّّّّّّّف   ء  ز  ج  اب  ه  ذ  ف َََََََََّّّّّّّّّ ط  ق   
ََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّا ب  م  ََََََّّّّّّف  ال  و   ه  د  ع  م  ت ََََََّّّّّّأ  ى و  ل ََََََّّّّّّو  أ   ل  ص   

 

أمحا  ،نبينا محمد وعلى آله وأصححابه أممعحين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 الزيادة في نسب الشيخ

 قتيبحةححدثنا  :هحذا الشحيخ أن يقحول: ححدثنا فحالن قحالفلح  لمحن روع عحن  ،إذا كان الشيخ ذكر اإلسحناد باسحم ملمح 
 ،هو محا خحالا الواقحو هحو قتيبحة بحن سحعيد ؟بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فل  لمن روع عنه أن يزيد في نسبه

ن كانت هذه الزيادة صحيحة وال تضرإذا فع  ذلك فقد زاد على ما ر    ،يختلا في هذا الملم  الكن أحيان   ،وي، وا 
ال تسححتعيو أن تحححدد حتححى مححن لححه عنايححة بتمييححز الملمححح   أنححتف "محمححدحححدثنا " :ول اإلمححام البخححاري وكثيححر مححا يقحح

ألن مميحو شحيوا البخحاري ممحن  ؛صححي  بحال إشحكال ،ي الخبرفاختالفلم هذا ال يؤثر  ،حمدميختلفون في المراد ب
يتردد في  ،بر، لكن في التعيينهذا ال أثر له في صحة الخ، تردد في كونه أحدهماسمه محمد كللم ثقات، الذين ي  

ابحن  وهح :هح  لحك أن تقحول ححدثنا محمحد :لكحن فحي التعيحين لحو قحال ،فلذا ال أثر له في صحة الخبحر ،كونه أحدهم
ال أثر لحه، فكثيحر محا يحأتون قحال: ححدثنا قتيبحة هحو  ؟ذهلييعني ال ،أو محمد بن يحيى ،أو محمد بن يوسا ،بشار

وال يزيد على ما  ،د أن ينسبه بكالم من تلقاء نفسهيبن سعيد حدثه فير أن قتيبة أو  ،أو يعني ابن سعيد ،ابن سعيد
هح  هحو قتيبحة بحن سحعيد أو  ،ختلحا فيحهيعنحي شحخق قتيبحة محا ي   ،قاله الشيخ، وال شك أن هذا محن دقحتلم وتححريلم

إذا  ،شحيء محتمح إال إذا مئحت ب ،أشحكال أنحه لحيس لحك أن تزيحد هأمحا محن يلتحبس هحذا محا فيح ،يلتبس بغيرهما  ؟غيره
 ه ابن فالن.أظن ،اأظنه فالن   :قلت



 
 

 3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
   ب  مَََََََّّّّّّّن فوقَََََََّّّّّّّ  فَََََََّّّّّّّل تَََََََّّّّّّّزد واجتنَََََََّّّّّّّ  ج  بََََََّّّّّّبعض نسََََََّّّّّّب   ت  أن يََََََّّّّّّإوالشََََََّّّّّّيخ 

 يحاححدثنا قتيبحة بحن سحعيد بحن مميح  بحن عر  :لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ه  لك أن تقول: قال ييعن
ذا زاد يأتي بما يشعر إنه من عنده، زاده من تلقاء نفسحه، محنزيد على ما ر  ال ي، ال ؟أو ليس لك ذلك عنحده  وي، وا 

 ليوض .
 بََََََّّّّّّبعض نسََََََّّّّّّب   ت  أن يََََََّّّّّّإوالشََََََّّّّّّيخ 
 ج  نحَّو هَّو.................  إل بفصل  

 ب  مَََََََّّّّّّّن فوقَََََََّّّّّّّ  فَََََََّّّّّّّل تَََََََّّّّّّّزد واجتنَََََََّّّّّّّ 
..................................   

 .هو ابن فالن
  ..طالب:......

بحن : ححدثنا قتيبحة هحو امسحلم يعنحي لحو قحال محثال   ،هحو بقال  هو الشيخ ما  ..،دام قال اآلن أنه ماكيا؟ أنت تعرف 
عبر عنه، وهو الذي ينسبه، لكن من يروي عن ؟ ألنه شيخه هو الذي يلماذا ،هو ابن سيعد :يقول مكنسعيد ما ي

أو  ،حححدثنا قتيبححة وهححو ابححن سححعيد :مفمححن يححأتي بعححده يقححول: قححال اإلمححام مسححل ،قححال: حححدثنا قتيبححة امسححلم لححو أن مسححلم  
 .وهذا صنيو األئمة ،يعني ابن سيعد

، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت ،فيكون من تعبيرك أنت ،بن سعيد حدثهأن قتيبة  "بأن "أو جئ
 .تفلك أن تزيد ما شئ

................................... 
 ج

 يالمعنَََََََّّّّّّّ أو جَََََََّّّّّّّئ بَََََََّّّّّّّأن وانسَََََََّّّّّّّبن   
   ج

هحذا محن تعبيحر  ،ال ؟ن قتيبحة بحن سحعيد حدثحه: إقحال ان مسحلم  : إيعنحي هح  يقحال ،أسحلوبكدام ب مقصود انسحبه، محاال
بك وتعبيححرك مححن تعبيحرك أنحت، أنححت تحكحي مححا قالحه الشححيخ بأسحلو  فيكحون  ،أن قتيبحة بححن سحعيد حدثححهمحن بعحد مسححلم، 

ب تمحده فحي نسح ،يعي  في نسب الراوي  ،حديث تمده في أول الكتاب ينسبال .......ت،فلك أن تزيد ما شئ ،أنت
ن و يلحزم أن يكح محو أنحه ال ،إلحى أن يقتصحر علحى قتيبحة افشحيئ   اشحيئ   ، ثم بعد ذلحك يقلحققتيبة يأتي به سداسي مثال  

أه  الححديث ال يلحزم أن يكحون البيحان التحام فحي الموضحو لصنيو  االستقراءهذا في الموضو األول؛ ألنه من خالل 
ححححال ثحححم ي   ،ويعنعنحححون حوللحححا أن يكحححون البيحححان فحححي الموضحححو األول ،ة التحححي يسحححلكونلا اآلناألول محححو أن المنلميححح

؟ الكتحاب، متحى تتحرمم للحذا العلحمعليه، نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خعتك أن تترمم لألعالم المحذكورين فحي 
لثحاني أو العاشحر الموضو افي موضو يمر بك، يعني ما تتركه في أول موضو بدون ترممة ثم تترمم له في أول 

كحان فحي  ءسحوادام حصح  البيحان  محا :الححديث يقولحون  لكحن أهح  أو العشرين، هذه منلمية مسحلوكة عنحد البحاحثين،
وفححي  ،حححدثنا قتيبححة :يقححول فححي الموضححو األول اولححذلك نمححده أحيان حح ؛الموضححو األول أو الموضححو الثححاني أمححره سححل 

 :ولذا يقول ؛المقصود أنه بين في موضو من المواضو ،ضيرهذا ال يو  ،مثال   االموضو العاشر يذكره خماسي  
 أمَََََََََّّّّّّّّّا إذا الشَََََََََّّّّّّّّّيخ أتَََََََََّّّّّّّّّم النسَََََََََّّّّّّّّّبا

   فََّّي أول الجََّّزء.....................   جج
ألنحه  ؛فحذهب األكثحرون لمحواز أن يحتم، حدثنا قتيبحة بحن فحالن بحن فحالن أو غيحره محن الحرواة :يعني في أو المزء قال

تصحححب هحذه النسحبة التحي سحمعتلا مححن سوت ،ت تحكحي هحذه النسحبةفأنح ،نسحب شحيخه فححي موضحو فحي موضحو، :قحال
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وال يلححزم أن ينسححبه فححي مميححو  ،هححو نسححبه فححي موضححو ،أنححت مححا زدت عليححهففححاذا اقتصححر وأبلححم أو أهمحح   ،شححيخك
 .يعني في أول المزء قال: حدثنا قتيبة بن فالن بن فالن بن فالن أو غيره من الرواة ،ل المزءامثالمواضو، وهذا 

................................... 
   الكثَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرون لجَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّواز أن يَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتم

 ..............................فذهبا 
 ................................... 

إال إذا وقفحت  ،د فحالنيحلعله ير  ،إنما تأتي بذلك على سبي  التردد ،وال هو ،وال بيعني ،ال تزيد في النسب........ 
 كما هنا يقول: ،خرع في عريق أ اعليه مبين  

 أمَََََََََّّّّّّّّّا إذا الشَََََََََّّّّّّّّّيخ أتَََََََََّّّّّّّّّم النسَََََََََّّّّّّّّّبا
 الكثَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرون لجَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّواز أن يَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتم 

  جج

 فََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّي أول الجََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّزء فََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّذهبا 
 ...................................   

 موضو ما يحتاج أن يكرره في مميو المواضو. في ألنه سمعه 
 مََََََّّّّّّا بعََََََّّّّّّده والفصََََََّّّّّّل أولََََََّّّّّّى وأتََََََّّّّّّم    .............................أن ي ََّّتم

 

ن سحمعته محن لفحش الشحيخ فحي موضحو آخحر، يعنحي  (هوح)الموضحو تحأتي بالفصح  بح حتى في هذا يعني أو يعنحي، وا 
ثحم  ،ن ما ماء من عريق فالن فأنا أرويحه عحن فحالن بحن فحالن بحن فحالن نسحبه كحامال  : إنه في أول المزء قال لكبي  

 قال: ،ادرج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه ممرد   بعد ذلك
 .................والفصََّّل أولََّّى وأتََّّم    ...................................

 

شحك أنحه يصحور  وهحذا ال ،التي سمعلا السامو أو المتلقي أو اآلخذ عن الشيخ النسب كحامال   حتى في هذه الصورة
 لنا دقة أه  الحديث.

 .... ...طالب:..
تمييزهححا فححي محح  المححواعن التححي لححم ييعنححي ال يمكححن تمييححز بعضححلم عححن بعحح  فححي بعحح   ،رهميحححمححاد وغسححفيان و 

فحي آخححر المحزء السحابو محن سححير أعحالم النحبالء ذكححر قاعحدة يتميحز بلححا  -رحمحه هللا-موضحو آخحر، الححافش الححذهبي 
هي قاعدة  وعلى ك  حال ،فيرمو إليلا ،سلمةن ابن وابن زيد م   ،ن ابن عيينةبلا حماد، الثوري م  ويتميز  ،سفيان

فحي آخحر المحزء السحابو محن سحير  ،يسحتفيد منلحا عالحب العلحم ،يستفاد منلا فائدة كبيحرة أغلبية ليست كلية، ومو ذلك
أو  ،علححى كحح  حححال حتححى لححو لححم نسححتعو التمييححز بححين سححفيان وسححفيان ،للححم عححر  فححي تمييححز الملمحح  ،أعححالم النححبالء

 مث  هذا ال يضر.  ،حماد وحماد كالهما ثقة ما يضر
 ..طالب:......

 .........إيه إذا أشك  تمتنب
 .....طالب:...
 ،يعنححي مححا هححي بقاعححدة كليححة ،األغلبيححة مثحح  التححي ذكححر الححذهبي فححي تمييححز سححفيان عححن سححفيان القاعححدة :ال أنححا أقححول
إذا كحان بحين سحفيان وأصححاب الكتحب السحتة أو أححدهم  :محثال   ألنحه حينمحا يقحول ؛ها محا هحي بكليحةذكر الذي القاعدة 

ذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة ،ه أقدم من ابن عيينةألن ؛بينلم راويان فالغالب أنه الثوري   ألنه متأخر.  ؛وا 
 ....طالب:...
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نه أو أظ ا، لعله يقصد فالن  إال إذا ماء بحرف الترمي ،يبقيه كما هو ،اإعالق  أما إذا كان فيه احتمال ال يموز ، ال
هحذا محن  ،المزم بأنه قتيبحة بحن سحعيد هذا مو، أو كذا، أما يقول: هو فالن أو يعني فالن هذا ال يموز بحال افالن  
وهحو يقحول: ححدثنا فحالن قحال: ححدثنا قتيبحة  ،قتيبحة بحن سحعيد الشيخ ما قال: ،ما لم يقلهال يذكر عن الشيخ لئ دقتلم

 حدثنا قتيبة بن سعيد. :هو ما قال ،بن سعيد
  .......إذا كان طالب: هنا جاء اإلشكال

 شيخ ما قال: قتيبة بن سعيد. عرف القارئ أن اليعني  :تال إذا قل
 ... طالب:.....

فحي لكحن أنحت  ،ادخ  فيلحا شحيئ  ال يمحوز أن تح ،أنت اآلن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوعة ومقابلة بأصحوللا
 ،تفسحيرك أنحت ،قتيبحة يعنحي ابحن سحعيد :قحال الشحيخ فحالن أنت تقحول: ،حدثنا قتيبة :كل الشيخ قال ،معر  الرواية

تزيحد وال وال  "هحو"الللحم إال إذا كحان فحي الكتحب المصحنفة فحال تحدخ  يعنحي وال  ،امحن التفسحير أبحد  حد يمنعحك أ هما في
 قرأ الباب الذي يليه.ا ،فيالحظون مث  هذا ؟الفر   رأيت ،تنسخ كما هي ،تنقق

 .....طالب:..
 نعم.  ،ا ما هو بصعبلييعني الوصول إل ،معضلةليست  ؟بمشكلة ترع  ما هي

 
 د  اح  ا و  ه  د  ا  ن  ي إس  ت  ال   خ  س  الن   ن  م   ة  ي  ا  و  الر   

ََََََََََّّّّّّّّّّالن  و   ََََََََََّّّّّّّّّّإ  ي ب  ت ََََََََََّّّّّّّّّّال   خ  س   ط  ق ََََََََََّّّّّّّّّّ اد  ن  س 
َََََََََّّّّّّّّّال   ب  ل َََََََََّّّّّّّّّغ  ال  و   َََََََََّّّّّّّّّو      ب َََََََََّّّّّّّّّ ء  د  ب   ر  ك  ذ  ي 

َََََََّّّّّّّ َََََََّّّّّّّي   ن  أ   ز  و  ج  َََََََّّّّّّّع  ب   د  ر  ف  َََََََّّّّّّّب   اض   د  ن  الس 
َََََََّّّّّّّو   َََََََّّّّّّّع  ي   ن  م  َََََََّّّّّّّ د  ي  َََََََّّّّّّّ اب  ت َََََََّّّّّّّك  د  ال  ن  س   ع  م 

 

َََََََّّّّّّّد  ج  ت    َََََََّّّّّّّف َََََََّّّّّّّ ه  د  ي  َََََََّّّّّّّ ل   ي ك  َََََََّّّّّّّأ   ن  ت  م   ط  و  ح 
ََََََََّّّّّّّّ ََََََََّّّّّّّّا ب  م  ََََََََّّّّّّّّع   ه  د  ع   ر  ث ََََََََّّّّّّّّك  ال  و      ب ََََََََّّّّّّّّو   م 
ََََََََََّّّّّّّّّّل   ََََََََََّّّّّّّّّّذ ا و   ذ  خ  ََََََََََّّّّّّّّّّف  اإل  ك  ََََََََََّّّّّّّّّّأ   اح  ص   د  س 
ََََََََّّّّّّّّآ ََََََََّّّّّّّّل  خ  و   اط  ت ََََََََّّّّّّّّاح   ه  ر  خ  ََََََََّّّّّّّّ اف   ع  ف ََََََََّّّّّّّّا ر  م 

 ج

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
مكححن هححذه الممحح  ي ،محح علححى م   يتححداوللا المحححدثون تشححتم هنححاك نسححخ  "الروايََّّة مََّّن النسََّّخ التََّّي إسََّّنادها واحََّّد"

 فمححثال   ،روع باسححناد واحححد يححذكر فححي أول األمححرت حح ،لتححي بعححدها لعححدم االرتبححا التححي قبللححا وا اسححتقالل كحح  مملححة عححن
وغيححر ذلححك مححن الصحححا التححي تححروع  ،ة عمححر بححن شححعيب عححن أبيححه عححن مححدهفأو صحححي ،صحححيفة همححام بححن منبححه

مائححة  ،ثححم يسححرد الممحح  كللححا ا، يسححو  إسححناد  واحححدفححي موضححو  -رحمححه هللا-يححأتي بلححا اإلمححام أحمححد  ،باسححناد واحححد
بينما أصحاب الكتب المؤلفة على األبواب ما يسوقونلا  ،يعني على نسق واحد ،انسقي   اثين مملة يسردها سرد  وثال
مملححة منلححا صححار الكتححاب أضححعاف أضححعاف مححا هححو ن يكررهححا فححي كحح  موضححوإ يحتححاج إلححى أ ألنححه لححو أراد ؛كاملححة
في مملة في كتاب البيوإ، مملة  ،كاةفي مملة في كتاب الز  ،إلى مملة منلا في كتاب العلارة فلو يحتاج ،عليه

مححا عنححده  -رحمححه هللا-حمححد يعنححي اإلمححام أ ،كاملححة ال يأخححذها فلححو يأخححذ مححن ممللححا ،خححرهآإلححى  ..فححي كتححاب الملححاد
مبنححي علححى  همسححند ألن ؛يكررهححا مححرة ثانيححة ، ولححن؟ ألنححه يتححرمم بححالراوي الصحححابيلمححاذا ،مشححكلة أنححه يسححوقلا كاملححة

 ،لكن غيره يذكرها في مسند من؟ ما يمكن يذكرها في مسند أححد ،هريرة وانتلى منه أبيفذكر في مسند  ،المسانيد



 
 

 
 

6 

 6 شرح ألفية احلافظ العراقي

وفحي الكتحب السحتة  ،المسحندمنبحه معحروف أنلحا مرويحة فحي ، صحيفة همحام بحن إنما يذكرها في األبواب المناسبة للا
كيفيحة االقتبحاس محن  وكح  لحه عريقتحه فحي ،لكن سردها في المسند يختلا عن تقعيعلا في الكتب األخحرع  وغيرها،

كذا وكذا وكحذا، عحن  :وذكر أحاديث منلا قوله ،ما يقول: عن همام عن أبي هريرة اهذه النسخة، يعني مسلم غالب  
 ثم يذكر منلا المملة التي يحتاملا.  ،همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث

نححن )): -صحلى هللا عليحه وسحلم-ال رسحول هللا قال: قالبخاري في مواضو كثيرة، يقول: عن همام عن أبي هريرة 
هححذا  ،ثححم بعححد ذلححك يقتعححو منلححا مححا شححاء ،صححدر النسححخة ،يححذكر صححدر الصحححيفة اآلخححرون السححابقون يححوم القيامححة((

وهذه النسحخ  ،هذه الصحا ،هناك ما يقاب  هذا ما اسمه الممو، يعني األئمة في التفريق عملوا به ،سمه التفريقا
ححديث  يعنحي محثال   ؟في كح  موضحو، لكحن محاذا عحن الممحو ذكرون اإلسناد كامال  التي تروع باسناد واحد فرقوها وي

محن صحام رمضحان )) :فحي موضحو آخحر غفر له محا تقحدم محن ذنبحه(( اواحتساب   ا))من قام رمضان إيمان   :أبي هريرة
غفر له محا تقحدم  اب  واحتسا اة القدر إيمان  من قام ليل)) :في موضو ثالثغفر له ما تقدم من ذنبه((  اواحتساب   اإيمان  

يععححا  ؟واإلسححناد واحححد، هحح  لححي أو لمححن أراد أن يحححدث أن يححذكر اإلسححناد مححرة واحححدة وينسححق المميححومححن ذنبححه(( 
ح إسححنادها الروايحة محن النسحخ التحي  ،العكحس هحذه مسحألة تفريحق، الحذي معنحا ،...ومحن قحام ومحن صحام ؟ابعضحلا بعض 

 وهحو معح  الححديثين واححد أو العكحس، فتمحد محثال   ،الب الححديثيقو إشكال عنحد بعح  عح اوليعلم أنه أحيان   ،واحد
 .......في فت  الباري 
 .. طالب:.....

مح  ترع من أهح  العلحم محن ممحو الم   ،وبعضلم ممعلا ،مث  الصحا ععت، وق  دفعة واحدةه واحتمال قائم أنه قال
 .الثالث

 :التي إسنادها واحد، يقولمن النسخ نأتي إلى الرواية 
 ...................................  ج  ي بإسََََََََََّّّّّّّّّّناد قََََََََََّّّّّّّّّّط  والنسََََََََََّّّّّّّّّّخ التََََََََََّّّّّّّّّّ

 

 .إسناد واحد ،يعني فقط
................................... 

 

 تجديَََََََّّّّّّّده فَََََََّّّّّّّي كَََََََّّّّّّّل مَََََََّّّّّّّتن أحَََََََّّّّّّّوط   
 

عليلا تمدد اإلسناد تحذكره  االقتصارإذا أردت  ،يعني في ك  مملة مستقلة، تريدها في هذه الترممة "في كل متن"
ه فحي يكررانحال،  ،في الموضحو األول ثحم تركحهذكر إسناد صحيفة همام  اي ما تمد البخاري أو مسلم  مرة ثانية، يعن

 .ك  موضو يراد االقتباس من هذه الصحيفة
 والنسََََََََََّّّّّّّّّّخ التََََََََََّّّّّّّّّّي بإسََََََََََّّّّّّّّّّناد قََََََََََّّّّّّّّّّط  

 ج

 تجديَََََََّّّّّّّده فَََََََّّّّّّّي كَََََََّّّّّّّل مَََََََّّّّّّّتن أحَََََََّّّّّّّوط   
 

 ة همام؟يفبها يا شيخ مثل صح هذه يمثلطالب: 
 إيه. 

 جملة واحدة؟ ها ييرو  لو صار طيب يا شيخطالب: 
  ؟ينأ

 الصحيفة. طالب: 
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كح  يسحو  مائحة وثالثحين مملحة أن لكحن البخحاري محا يسحتعيو  ،أحمد مملة واححدةوضعلا في مسند  هي اآلن على
 عن غيرها.  اتام   مملة مستقلة استقالال  

سَّند اللكن فهمت يا شيخ من كلمك أن  في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعَّض الجمَّل يلَّزم ذكَّر طالب: 
 مرة أخرى. 

 وتمديد السند.  ،تمديده ،هذا ذكره الشيخ
 ختلط الكلم بعض  ببعض حديث بحديث أو كتاب بكتاب. لكن ما يطالب: 

 وذكر قععة في كتاب البيوإ.  إال ذكر قععة في كتاب الوضوء،
 هذا صنيع البخاري؟طالب: 

 ؟إيه من تريد
 درس؟ مثل  لكن لو سرد خلل طالب: 
كرر هذا، التكحرار حينمحا نحتحاج يج اما يحت ؟يعني سرد المملة المائة والثالثين ،صنيو اإلمام أحمدمث   ،سرد، ال

مححا صححنو مثل ،واحححدفباسححناد  اواحححد   اأمححا إذا سححقناها مسححاق   ،إلححى تقعيححو هححذه الصحححيفة واالقتبححاس منلححا نكححرر السححند
 اإلمام أحمد.

 ؟اتخذت تبويبات، جزأتها تبويباتلو طالب: 
مححن  :لكححن يقولححون  ،مححا يحتححاج ،للححا عنححاوين تححراممة أخححذتلا ووضححعت يفيعنححي هححذه الصححح ؟ر منفصححلةتبويبححات غيحح

 نعم؟  ،يعني باإلسناد السابق ،"وبه" :األد  أن تقول
 ... طالب:.....

 وتناوللا الرواة على أنلا ممموعة. ،ومدت ممموعة األنل ؛ألنلا ممعت ؛إيه
 . ...ب:....طال
 ة عمرو بن شعيب ممموعة. يفة همام ممموعة، صحيفصحهذا هو األص ، يعني  ،إيه

 ..طالب:......
رف أنلححا صححيفة، كتحب عنلححا يحروي مححن ع ح ،كمححا عنحد اإلمحام البخححاري ومسحلم وممعلححا أحمحد؟ ال يعنحي مقععحة ،ال

 معروف هذا عند أه  العلم.  ،يروي من صحيفة ،كتاب
 .....طالب:...

 ؟ينأ
 .....طالب:...

  .......، وسرد مميو المم  من احتاجذكر اإلسناد مرة واحدةل إشكا هحمد ما فيأ ،ال
 .طالب:.......
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نعححم يقححول:  ،والشححيخ يعححرف أن هححذه القععححة مححن تلححك الصحححيفة ،صححار كلححه مححن العالححباستحضححر العالححب  إال إذا
أن هححذه  يأتي مححن ال يعححرفسححوسححيأتي مححن  ،ادإ كتاب ححلكححن إذا أو  ،إشححكال هد الححذي تقححدم مححا فيححاسححنباإليعنححي  "وبححه"

 شك أن تمديد السند أحو . هفي ما القععة من تلك الصحيفة
 ؟ ماذاالبدء ب "ب  البدءوالغلب "

 بالسند.طالب: 
 بالسند.

 وبََََََََّّّّّّّّ  والكثََََََََّّّّّّّّر   مََََََََّّّّّّّّا بعََََََََّّّّّّّّده مََََََََّّّّّّّّع    ج  وي ََََّّّّذكر  .............................
  ج

: إنما تقول ،م تكرر السند كامال  وعرف العالب أن هذه المملة من تلك الصحيفة ما يلز  ،لم يع  الفص  ايعني إذ
  ."وبه"

ذكححر اإلسححناد كلححه  ،فححي المقدمححةلقسححعالني يححروي صحححي  البخححاري باسححناد ذكححره ا اواضحح  مححد  وهححذا -اآلن الشححرا  
 ،وبححه ،ال قححال: ؟البخححاري إلححى فححي حححديث عمححر، ثححم الححذي يليححه ذكححر اإلسححناد كامحح   ،الححوحي ءبححد :فححي حححديث كححامال  

 االسحبعة اآلالف كللح ،األلفحين ،األلحا ،الثالحث ،يعني بالسحند المتقحدم "وبه"الذي يليه لحديث ا ،يعني بالسند المتقدم
بد محن إعحادة  ال أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة ،إذا كانت األحاديث متوالية يعني بالسند المتقدم، هذا "وبه"يقول: 
 السند.

................................... 
َََََََّّّّّّّ  بالسَََََََّّّّّّّند اجَََََََّّّّّّّوز أن يفَََََََّّّّّّّرد بعض 

  جج

 الكثَََّّّر  .......................وبَََّّّ  و  
 لخَََََََََّّّّّّّّّذ  كََََََََََّّّّّّّّّّذا واإلفصَََََََََّّّّّّّّّاح  أسََََََََََّّّّّّّّّّد

  ج
ة، يفمحا تشحعر القحارئ أنلحا مملحة محن صححو  ،عحن أبحي هريحرة منبحهمن حديث همحام بحن يعني يموز أن تأخذ مملة 

، أن تحتج بحه أو تضو نقط قب  ما تريد ،لماذا؟ كما أنك يموز لك أن تستدل ببع  آية من غير أن تقول: اآلية
ل  }في قوله تعالى:  :ألن اآلن في البحوث إذا قلت م وا  ب ال ع د  ك  ت م ب ي ن  الن اس  أ ن ت ح  م  ك  ما  [( سورة النساء85)] {و ا  ذ ا ح 

داللحة لأن أول الحنق مححذوف، ونقحط فحي آخحره ل: تضحو نقحط للداللحة علحى يقحول ،في البححوث المتحأخرة تضو نقط،
خالف في اليعني أنت محتاج إلى مملة من آية أو من حديث على ما تقدم من  ،ما يلزم ،على أن آخره محذوف
ذا ماز ذلحك فحي القحرآن فلحئ ،مواز تقعيو الحديث  :وهحو صحنيو األئمحة، يقحول ،ن يمحوز فحي السحنة محن بحاب أولحىوا 

قحد يسحلك العريقحة  ب محو أنحهعريقحة البخحاري فحي الغالح ،.. متعاعفة تحروع باسحناد واححد، هحذه عريقحة مسحلم.....آية
نححن )) فيقحول: ،ممح  هحذه الصححيفةهحذه الصححيفة ويععحا عليلحا محا يريحد محن مملة األولى محن األخرع يأتي بال

ولححذلك بعضحلم مححا عحرف العلححة والسحبب الححذي محن أملححه سححا   ؛ثحم يححأتي بمحا يريححد ((اآلخحرون السححابقون يحوم القيامححة
ترممححة، ترممححة فححي كتححاب الوضححوء لسححبة للححذه المملححة لاد منافتكلححا إليمحح ،-المملححة األولححى-البخححاري هححذه المملححة 

 .....أو في كتاب الصالة ،كتاب العلارة ،مثال  
................................... 
 ومَََََََّّّّّّّن يعيَََََََّّّّّّّد سَََََََّّّّّّّند الكتَََََََّّّّّّّاب مَََََََّّّّّّّع

  ج

 .....................واإلفصََّّاح أسََّّد 
َََََََّّّّّّّ  ج  مَََََََّّّّّّّا رفَََََََّّّّّّّع اآخَََََََّّّّّّّره احتَََََََّّّّّّّاط وخلف 
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 "وبححه" :الثححاني قلححت ،إلسححناد فححي أول موضححو، وذكححرت اهححذه الصحححيفةيححد سححند الكتححاب يقححول: أنححت قععححت عمححن ي
يعححرف أن الضححمير يعححود إلححى والمتلقححي  "وبححه" :قلححتر باسححناد آخححر غيححر السححند المقصححود، بحيححث ال يلتححبس الضححمي

ال يكححون لحئ ؛أعحد هحذا اإلسحناد فحي آخحر الكحالمإذا انتليحت  :محو المملحة األولحى محن هحذا الخبحر، يقحولاإلسحناد الحذي 
عحن  مختصرات ممحردة واحاديث باألسانيد إذا ألفالعلماء الذين يروون األ لقي نسي اإلسناد األول، اآلن بع لمتا

سناد، ويسحتمر بحدون إسحناد ثحم اإلوبعد كذا حديث يذكر  ،يذكر اإلسناد في أول الكتابيحلي  ااألسانيد تمده أحيان  
 اوأحيان ح ،يحذكره باسحناده إلحى األئمحة اكتحاب تمحده أحيان ح أسانيد في شر  لحه علحى أي سا وكذلك إذا  ،يذكر اإلسناد

الححافش  فمحا تعحرف أن ألن محو عحول العلحد تنسحى ؛فلحم يحذكرون باألسحانيد ،يكتفحي بحهيمرده وينسبه إلى المخحرج و 
 ،يذكر لك في موضو ،أو بواسعة ثمانية ،اإلمام البخاري بواسعة عشرة مثال  هذا الحديث عن  العراقي يروي مثال  

 ولذا قال: ؛يذكرك به، وفي النلاية يذكره لاثم يذكره أحيان   اثم يتماوز له عشرين ثالثين موضع  
 ومَََََََّّّّّّّن يعيَََََََّّّّّّّد سَََََََّّّّّّّند الكتَََََََّّّّّّّاب مَََََََّّّّّّّع

َََََََّّّّّّّ   ج  ج  مَََََََّّّّّّّا رفَََََََّّّّّّّع اآخَََََََّّّّّّّره احتَََََََّّّّّّّاط وخلف 
كره فحي اآلخحر فقحط محا رفحو ذيعني الذي يشتر  أن يكرر اإلسناد في ك  موضو، الذي ي ؟"ما رفع اخلف  " ما معنى

 بحد ورأع أنه ال ،ف، خالف من تشدد في هذه المسألةلكن مو ذلك ما رفو الخال ،ني مو كونه احتا الخالف، يع
 من ذكر السند في ك  مملة.

  سم.
 د  ن  لى الس  ع   ن  ت  الم   م  ي  د  ق  ت  

ََََََّّّّّّو   ََََََّّّّّّ ق  ب  س  ََََََّّّّّّ ض  ع  ب  ب ََََََّّّّّّ و  ل ََََََّّّّّّ ن  ت  م   د  ن  س 
ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ او  ر   ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا ب  ذ  ك  ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّت  م  ف   د  ن  س      ج 

َََّّّفَََّّّي ذ   َََّّّال   ض  ع  ب  ا ك   ىل َََّّّع   ت  م  د  ق َََّّّ ن  ت  م 
 ج

ََََََََّّّّّّّّم  ي   ل    ََََََََّّّّّّّّو  ال   ع  ن   يد  ت ََََََََّّّّّّّّب  ي   ن  أ   ل  و   ل  ص 
َََََّّّّّقَََََّّّّّال : خ  و   َََََّّّّّف  الن  ل  َََََّّّّّع  م   ل  ق  َََََّّّّّت  ى ي  ن      ج 
َََََََّّّّّّّب   َََََََّّّّّّّف  ف   ض  ع  َََََََّّّّّّّا ال  ذ      ي   ل  ق َََََََّّّّّّّن   ف  ل  خ 

 ج

 ،ألنه وسيلة يتوص  بلا إلى ثبوت المتن ؛األص  والمادة عند أه  العلم أن المقدم السند تقديم المتن على السند:
وكحذلك السحند وسحيلة إلحى  ،فلحو وسحيلة إليلحاضحوء قبح  الصحالة و ال ، هحذا أمحر معحروف،قدمة على الغايحةوالوسيلة م

صححلى هللا عليححه -سححول هللا قححال ر  ،لكححن لححو ذكححر المححتن قبحح  ،قبحح يححذكر الغايححة التححي هححي المححتن، والمححادة أن السححند 
نما ك  امرئ إنما األعمال بالنيات)): -وسلم  ..ححدثنا سحفيان :ححدثنا بحه الحميحدي قحال :قال البخحاري  ما نوع(( ، وا 

 قدمنا المتن على السند، يتغير شيء من الواقو؟ سواء قدمنا أو أخرنا المملور محا فحي أدنحى إشحكال إذا، إلى آخره
له أثحر  ما كونه قدم أو أخر يعني ،ن الشيخ رواه السند قب  المتن: إوال يقال مثال   ،ألن الصورة ما تغيرت ؛عندهم

لمحتن علحى السحند فلعلحة فحي إذا قحدم ا -رحمحه هللا-بحن خزيمحة ، وينتبحه للحذا، ابحن خزيمحةوقحو إال عنحد افي ال -هذا–
يعنحي محا يختلحا سحواء  ،باسحنادهتريد أن تسحتدل بححديث محن صححي  البخحاري فتحذكره  تأن ،يعني عند غيرهالسند، 
لمحاذا؟  ،س لحك أن تقحدم السحند والعكحسابن خزيمحة إذا قحدم المحتن لحي ،عند غيرهو اإلسناد أو أخرته عند مسلم قدمت 

ألنه ال يقدم المتن على السند إال لعلة في السند، فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده 
وهو مقدم والسند مقدم عليحه أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفو هذه العلة والعكس، إذا قدمت المتن 

 يظن في هذا الحديث أو في سنده علة، قال: ارئ القأنت معلت في صحي  ابن خزيمة 



 
 

 
 

01 

 01 شرح ألفية احلافظ العراقي

 وسََََََّّّّّّبق مََََََّّّّّّتن لََََََّّّّّّو بََََََّّّّّّبعض سََََََّّّّّّند
 راو  كََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّذا بسََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّند فمتجََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 

 ل يمنََََََََّّّّّّّّع الوصََََََََّّّّّّّّل ول أن يبتََََََََّّّّّّّّدي 
................................... 

 جج

السحند قبح  وقحد يحذكر بعح   ،، وهذا مومود عند البخاري، يسحبق السحند كحامال  المتن يسبق السند كامال   "سبق متن"
يعنححي لححو تقححول: عححن علقمححة بححن وقححاق الليثححي عححن عمححر بححن الخعححاب قححال: سححمعت  ،وبعضححه بعححد المححتن ،المححتن

البخحاري: ححدثنا بحه الحميحدي عحن سحفيان قحال  ((إنما األعمحال بالنيحات))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
أخحرت بعضحه، ، أو قحدمت بعح  السحند و ال  علحى السحند كحام سواء قدمت المحتن ،عن يحيى بن سعيد خالق يكفي

 .إشكال ههذا ما في
 وسََََََّّّّّّبق مََََََّّّّّّتن لََََََّّّّّّو بََََََّّّّّّبعض سََََََّّّّّّند

 

 ................................... 
 جج

  ؟نلا للخالف القوي كما هي عند الفقلاء: إهذه ه  نقول (لو)
 طالب: إنما هي للتقليل.....

 فن إلى آخر؟ صحب من االصعالحية ه  تست يعني المسائ  ،هذه (لو) ال (أوح)ما هي ب
 الغالب.طالب: 

أو اصحعال  الفقلحاء نعبقحه  ؟الحنفيحة ىأو علح ةنعبقحه علحى كتحب الحنابلحو ه  نستصححب اصحعال  الشحافعية  ،ال
 لخالف القوي كما هي عند الحنابلة.هذه ل (لو)ن إ :ولذلك ما نقول ؛ال ما يمكن ؟على المحدثين

 وسََََََّّّّّّبق مََََََّّّّّّتن لََََََّّّّّّو بََََََّّّّّّبعض سََََََّّّّّّند
 

 ...............ل يمنََّّع الوصََّّل .... 
 جج

ن سحعيد، ألنه ما ذكر أول السند، يعنحي ححذفنا الحميحدي وسحفيان ويحيحى بح ؛إن هذا منقعو :يعني متص  ما نقول
 ثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن.لماذا؟ ألن الثال ،ن هذا معلق: إعمر، ما نقولواقتصرنا على علقمة و 

................................... 
 ند فمتجََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ راو  كََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّذا بسََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 ل يمنََََََََّّّّّّّّع الوصََََََََّّّّّّّّل ول أن يبتََََََََّّّّّّّّدي 
................................... 

 جج

وتريححد أن تححروي هححذا الحححديث مححن هححذا الكتححاب ال  ،مححتن مقححدمالومححدت فححي كتححاب  يعنححي مححن أراد روايححة الحححديث..،
سححند تححروي ال يمنححو أن تقححدم السححند علححى المححادة، ومححدت بعحح  السححند مقححدم علححى المححتن وبعضححه مححؤخر ال يمنححو أن

 قب  المتن على المادة. كامال  
 ..............................فمتج 
    فَََّّّي ذا كَََّّّبعض المَََّّّتن قَََّّّدمت علَََّّّى

 لَََََّّّّّف النقَََََّّّّّل معنَََََّّّّّى يتجَََََّّّّّ خ   :وقَََََّّّّّال 
 ج  ...................................

  ؟ ئقاالمن  "وقال"؟ معناه ما "يتج  "معنى :يعني الخالف في النق  يقول
 ح. ابن الصلطالب: 

لمعنى يخلا فحي مثح  يعني الذي يخالا في الرواية في ا "يتج  "خلف النقل معن ىابن الصال  كما هو معروف 
 هذا.

 ج  ............................. بعََّّض       فَََّّّي ذا كَََّّّبعض المَََّّّتن قَََّّّدمت علَََّّّى
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إنمححا )) :-مصححلى هللا عليححه وسححل-ك أن تقححول: قححال رسححول هللا لحح يعنححي قححدمت بعحح  المححتن علححى بعحح ، يعنححي هحح 
نما األعمال بالنيات((؟ ،ما نوع  لك  امرئ   هيعني المم  التحي ال يحرتبط بعضحلا بحبع  قحدمت أو أخحرت محا فيح وا 
هذا ما يموز  ىتفلم إال بعد سيا  األول بعضلا ببع  بمعنى أن الثانية ما اع  لكن إذا كانت المم  مرتب ،إشكال
 ا تقديم وال تأخير.فيل

 ج  ففيَََََََّّّّّّّ  ذا الخَََََََّّّّّّّلف ن قَََََََّّّّّّّل بعَََََََّّّّّّّض       لَََّّّىفَََّّّي ذا كَََّّّبعض المَََّّّتن قَََّّّدمت ع
لكحن بعح  المحتن  ،أشحكال هالسحند كامح  محو المحتن كامح  تقدمحه أو تحأخره محا فيح ،يعني كأن الخالف فحي مثح  هحذا

وال تححدرك  ،علححو عليححه أنححتيححه أمححر معنححوي خفححي لححم تفه بححيألنححه قححد يكححون ترت ؛تقدمححه علححى بعحح  هححذا مححح  إشححكال
ال إذا ومححدت الممحح   ،فومححد مثحح  هححذا الخححالف فححي عدمححه ،فيخفححى عليححك ،معنححى لححه افيكححون الترتيححب أحيان حح ،أنححت وا 

تقحديم بعضحلا علحى بعح  محن بحاب ن نمحوز وموزنا تقعيعلا فلئ ،وال فلملا ،المنفكة ال يرتبط بعضلا على بع 
 أولى.
 سم.
 ه  و  ح  ن   و  أ      ل  ث  : م  خ  ي  ق ال  الش   اإذ  

ََََََّّّّّّ    ل ََََََّّّّّّو  ق  و   ََََََّّّّّّ ع  م  ََََََّّّّّّ ف  ذ  ح      ل ََََََّّّّّّث  م   ن  ت  م 
ََََََّّّّّّم  ال   ر  ه  ظ  ال  ف ََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّ ع  ن  ل ََََََّّّّّّ    ن  أ ن  م  م    ي ك 
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ن  إ    ظ  ف  ح  الت  ب ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ي  او  الََََََََََََّّّّّّّّّّّّر   ف  ر  ع 
ََََّّّّم  ال  و   ََََّّّّي ن  ف ََََّّّّ ع  ن  ََََّّّّف   و  ح  ََََّّّّك  ح   د  ق ََََّّّّ ط  ق   اي 
َََََََّّّّّّّت  اخ  و   َََََََّّّّّّّي   ن  أ   ر  ي  َََََََّّّّّّّ: م  ل  و  ق  َََََََّّّّّّّ ل  ث   ن  ت  م 
ََََّّّّب   ذ  إ  :    ل ََََّّّّو  ق  و   ََََّّّّ ض  ع  ََََّّّّي   م  ل ََََّّّّ ن  ت  م   ق  س 
َََََّّّّّق  و   َََََّّّّّي   ن  إ  : ل  ي  َََََّّّّّه  ل  ك   ف  ر  ع  َََََّّّّّخ  ا ال  م   ر  ب 
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّي   ن  إ  قَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّال : و   َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاإل  ب  ف   ز  ج   ه  از  ج 

 

ََََََََّّّّّّّّن   و  أ    ََََََََّّّّّّّّر  ي   ه  و  ح  ََََََََّّّّّّّّ د  ي  ً  ت  م      ل ََََََََّّّّّّّّب  ق   ان 
ََََََّّّّّّب   ََََََّّّّّّق  الث ََََََّّّّّّاني و   د  ن  س  ََََََّّّّّّل  ي      ل ََََََّّّّّّ ل  : ب 
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّو   ََََََََََََّّّّّّّّّّّّي  م  الت  و   ط  ب  الض   ظ  ف  ل  لََََََََََََّّّّّّّّّّّّت  ل   ز  ي 
َََََََّّّّّّّى الن  ل َََََََّّّّّّّا ع  ذ  و   َََََََّّّّّّّع  م  ب   ل  ق  َََََََّّّّّّّن  ى ب  ن   اي 
َََََََََََّّّّّّّّّّّق   َََََََََََّّّّّّّّّّّت  م  و   ل  ب  َََََََََََّّّّّّّّّّّ    ن  َََََََََََّّّّّّّّّّّب  ي  ا و  ذ  ك   ىن 
َََََََّّّّّّّذ  و   َََََََّّّّّّّال   ر  ك  َََََََّّّّّّّأ   ع  ن  م  ال  ف َََََََّّّّّّّ ث  ي  د  ح   ق   ح 
َََََّّّّّر  ي   َََََّّّّّى ال  ج  َََََّّّّّب  ال  و   از  و  ج  َََََّّّّّر  ت  ع  م  ال   ان  ي   ب 
َََََََََّّّّّّّّّل   َََََََََّّّّّّّّّت  اغ  ى و  و  ا ط َََََََََّّّّّّّّّم  َََََََََّّّّّّّّّإ  ا و  ر  ف   ه  از  ر  ف 

 ج

 :- تعالىهللا رحمه-يقول الناظم 
الروايححات فححي موضححو واحححد،  فححي صحححي  مسححلم الححذي يممححووهححذه الصححيث تكثححر  "مثلََّّ  أو نحََّّوه :إذا قََّّال الشََّّيخ"

ح اثالث ح ابعد أن يسو  إسناد  -ثم يقول بعد ذلك  ،وضو األول والثانيفيسو  اإلسناد والمتن في الم ، "مثلحه" :-اورابع 
أنححه  "مثلححه" :، الحححاكم نقحح  عححن شححيوخه وهححو الححذي اسححتقر عليححه االصححعال  أن الححراوي إذا قححال"نحححوه" :وقححد يقححول
ذا قال ،بحروفه  و دقحة اإلمحام مسحلممو أنه عبحق علحى صححي  مسحلم فحي بعح  المواضحو مح ،أنه بمعناه "نحوه" :وا 

 ، أنحك إذا تتبعتحه  "مثلحه" :آخحر وقحال المحتن ثحم سحا  السحند محن عريحق راو   سحا أنه إذا سا  الحديث من عريحق راو 
يعنحي  ،إشحكال ههحذا محا فيح "نححوه" :أمحا إذا قحال ،في الكتب األخرع من عريق هذا الراوي قد تمد بع  االختالف

يعنححي الححذي  "؟مثلححه" :ذي لححم يححذكر متنححه علححى المححتن السححابق، إذا قححالالسححند الثححاني الحح بفلحح  لححك أن تركحح ،بمعنححاه
أو  "مثلحه" :فلح  معنحى هحذا أنحه إذا قحال مسحلم ،مثلحه يعنحي بلفظحه أن -الححاكم هيقولح-علدت عليحه شحيوخنا وأئمتنحا 

 : لمحاذا ال قد يقحول قائح ،ند الالحقالس ونركب عليه ،حروفهأن لنا أن نأخذ المتن السابق ب ،ذكر مثلهأو و  "بمثله"
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أو أنظا  ،أق  رواة وهذا السند الثاني أعلى مثال   ،دام بمثله يا أخي ما :تسو  المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول
وأحتحاج للمححتن السحابق ألنححه  ،ند لنظافتحهفأنحا أحتححاج إلحى هحذا السحح ،تصححري  بمسحاإ بخحالف الححذي قبلحه هأو فيح ،محثال  
؟ منلم من يقول: لك أن تفع  ذلك بمثله دون نحوه، ومنلم من يقول: لك ي أن أفع  ذلك أو الل ، ه "مثله" :قال

فركحب السحند الثحاني  ،المعنىب اإذ   ه"نحو " :قالإذا  ،على مواز الرواية بالمعنى بناء   ،اأن تفع  ذلك في األمرين مع  
ح ي"، وفحنحوه"بمثله" و"والتفريق بين  ،اقول بالمنو معلق  والقول الثالث..، في  ،على المتن القحول بالبيحان بيحان  اأيض 

 نعم؟ قبله لفظه كذا،  بمث  حديث   :الواقو بدقة، يسو  اإلسناد الثاني فيقول بعد ذلك
 . طالب:......

، مسحلم عحول اإلسحناد إسحناد نحازل تريحد ذلحك اإلسحنادوال لكحن أنحت محتحاج للحذا المحتن  "بمثلحه" :ما هو مسلم قال ،ال
 ،وفححهر بح "بمثلححه"واألصحح  أن  "بمثلححهقححال: "سححو  المححتن باإلسححناد الثححاني؟ ألنححه فلحح  ت ،منححه ، الححذي بعححده أعلححىامححد  
لحك  :ومحنلم محن قحال ،ذلك من غير بيان، دون نحوهما دام بحروفه لك أن تفع   "بمثله" :عرفنا أن منلم من قالو 

مححنلم مححن قححال: ال المعنى، و ويمححوز أن تححروي بحح ،بمعنحاه "نحححوه"ألن  ؛لمححواز الروايححة بححالمعنىأن تفعح  فححي األمححرين 
الحذي  اروه بالسحند ،مسحلممحن  هضو األمر كما وضحعه عليحه مؤلفحه، تريحد أن تأخحذ هحذا الححديث باسحناد ،اتفع  شيئ  
بمثحح  " :مححنلم مححن يقححول: ال لححك أن تححذكر بالسححند الثححاني المححتن السححابق لكححن مححو البيححان، فتقححوله مسححلم، و ذكححره معحح

 ال:ق، بيان ذا، هذا واض  "حديث  قبله لفظه كذا
 وقولََََََّّّّّّ : مََََََّّّّّّع حََََََّّّّّّذف مََََََّّّّّّتن مثلََََََّّّّّّ 

 

  َََََََََّّّّّّّّّ  قبلَََََََََّّّّّّّّّ  اأو نحَََََََََّّّّّّّّّوه يريَََََََََّّّّّّّّّد متن 
 

 يقول:  ،إال ما ندر ، يعني في ك  باب من أبوابهبكثرةيعني ومودها في صحي  مسلم  ،الصورة واضحة ينيع
 بسند الثَّاني........................    فََََََّّّّّّالظهر المنََََََّّّّّّع مََََََّّّّّّن أن يكملََََََّّّّّّ 

 

علححى  اتضححييق علححى مححن أراد أن يسححتدل ويلفححق سححند   ،ضححييق واالحتيحا وهححذا فيححه شححيء مححن الت ؟يعنححي لمححاذا ،المنحو
نحافو محن عريحق مالحك عحن  امروي ح اموضحوع   ايث  دمسألة تركيب األسانيد قد تمد ح أوال  على متن،  ايركب سند   ،متن

بلا األحاديث، وع رف ؟ سرقة ماذا، هذا يسمونه السند مركب، ملفق للذا المتن ،عن ابن عمر، هذا ليس بصحي 
الخحالف مححا هححو  ،تكلححم عنحه أنححاهحو هححذا الحذي أمححا  ،اي يمشحيه ويركححب لحه سححند  غححيب حضحر لححك ححديث اي ،ةبعح  الححروا 

وسححند نظيححا إال أن المححتن سححيق  ،يعنححي مححتن حححديث ال مععححن ألحححد فيححه ،الخححالف كلححه فححي صحححي  مسححلم ،هنححا
المحتن  ىفنريد أن نركب السند الثاني عل ،أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصري  بالسماإ ،إلسناد قبله نازل مثال  

 قال: ،الذي قبله
 ..................................    فََََََّّّّّّالظهر المنََََََّّّّّّع مََََََّّّّّّن أن يكملََََََّّّّّّ 

 

يعنحي  ،وقد ومد االختالف لكنحه يسحير ،اختالف هفييمكن  "بمثله" :لكن ما تدري اآلن قال ،وال شك أن هذا أحو 
المصادر ومدت فتتبعته من  ،ولم يذكر اللفش "بمثله" :ث وسا  إسناده وقالروع مسلم هذا الحدي مثال   بالتتبو تمد

 فيه بع  االختالف.
 فََََََّّّّّّالظهر المنََََََّّّّّّع مََََََّّّّّّن أن يكملََََََّّّّّّ 
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّرف الََََََََََََّّّّّّّّّّّّراوي بََََََََََََّّّّّّّّّّّّالتحفظ       إن ع 

 وقيََََََََّّّّّّّّل بََََََََّّّّّّّّل لََََََََّّّّّّّّ  بسََََََََّّّّّّّّند الثََََََََّّّّّّّّاني 
................................... 
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كما  ،وأنه ال يعلق الكالم على عواهنه ،حفش والتيقشمثله بالت :إذا عرف هذا الذي قال؟ مثله :يعني من الذي قال
ثح  هحذا ال محانو محن أن يعتمحد م ،رف أن محا يقحول الكلمحة إال وزنلحا مضحبوعةإذا ع ح ،بع  من ال عنايحة لحهيفع  
 عليه.

ََََََََََََّّّّّّّّّّّّرف الََََََََََََّّّّّّّّّّّّراوي بََََََََََََّّّّّّّّّّّّالتحفظ    والضَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّبط والتمييَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّز للَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتلفظ       إن ع 
 

 فظه.يؤثر في كونه بليسير ما نه : أظوفيه خالف قال "مثله" :ألنه قد يقول
 ...................................  ج  والمنََََّّّّع فََََّّّّي نحََََّّّّو فقََََّّّّط قََََّّّّد حكيََََّّّّا

 

نما هي   .بالمعنىنحو ألنلا ليست باللفش وا 
 وذا علََََََََّّّّّّّّى النقََََََََّّّّّّّّل بمعنََََََََّّّّّّّّى بنيََََََََّّّّّّّّا   ج  والمنََََّّّّع فََََّّّّي نحََََّّّّو فقََََّّّّط قََََّّّّد حكيََََّّّّا

 

 "نححوه" :ي حالحة محا إذا قحال الحراوي فح لرواية بالمعنى، فمن يموز الرواية بالمعنى يميز حتىاهذا مبني على مواز 
المحححانو مححا دامححت الروايحححة  مححاو  ،نركححب هححذا علحححى هححذا اإذ   ،معنى محححائزةالوالروايححة بحح ،فبمعنحححاه "نحححوه" :إذا قححالألنححه 

 نعم؟ ؟بالمعنى مائزة عند المملور
  ..طالب:......

 لماذا؟  ،إيه
  ..طالب:......
 "؟نحوه" :ه؟ أنت تميز إذا قالهو ما فر  بين مثله ونحو  "مثله" :اآلن لما قال

  ........أنا أتكلم علىطالب: 
ال ما تميز؟  "نحوه" :ال إذا قال  تميز وا 

 .طالب:.......
 نحتاج إلى ضبط معنى. ،ما نحتاج إلى ضبط لفش اآلن ،ال

 ....طالب:....
نحت بححين صحححي  مسححلم أنححت لححو قار  ،علحى مححتن اوالروايحة بححالمعنى مححائزة عنحد المملححور، لكححن أنححت لمحا تركححب إسححناد  

ه  لك أن تروي لفش أبي عوانة باسناد مسلم أو العكحس؟ ألن المسحتخرمات توافحق األصحول  ،وصحي  أبي عوانة
ومدوا  "مثله"حتى في  ،معنى ال يعني أن المعنى معابق مائة بالمائة :الفر  الكبير لما يقولون  انظرفي المعنى، 

فيه و د من عريق نفس الراوي عند أبي داو  اي مسلم تمد الحديث مروي  بين األص  والفرإ، يعني تمد مثله ف اخالف  
 .ومد مث  هذا ال شك أن التحري والتثبت يقتضي المنو مدا فما ،االختالفشيء من 

  ........طالب:
 بال شك.  ،إيه

 طالب:........
لفظححي أنححا، اآلن  :قححالهححذا لفححش فححالن مححا  ،اآلن علححى مسححلم، اعتمححادك علححى مححن أحالححك مسححلم عليححه عتمححدت أنححت مححا

مسلم أحالك على الراوي فحي الموضحو الثحاني، أنحت محا أنحت تتعامح  محو مسحلم اآلن، محا هحو مسحلم صحاحب اللفحش، 
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كلنحا نعحرف أن مسحلم محن أهح  التححري والثقحة والدقحة  صاحب اللفش من رواة هذا اإلسناد الذي ذكحره مسحلم، عرفحت؟
 قال: ،الذين يروي عنلم هلكن مو ذلك هو يحيلك على شيوخ ،يبين بالحرف

 قبََّّل................................  ج  واختيَََََََّّّّّّّر أن يقَََََََّّّّّّّول: مثَََََََّّّّّّّل مَََََََّّّّّّّتن  
 

ولفظحه كحذا، اآلن تخحرج  ،قبلحه مثح  محتن   فتقحول: "مثله أو نححوه" :قالا مليعني  ،يعني الدقة في التعبير ،الذي قبله
 لحه أن يتعقحب؛ ثم ماء من يتعقبك ،دون بيانوتبرأ من العلدة من ك  ومه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من 

خصحمك علحى تححتكم أنحت و يعنحي إذا أردت أن  ،المتخلا فيلحا محا يلحزم بلحا قحارئ محن القحراء القضاياألن مث  هذه 
مححا خصحمك  فأنحت إذا كنحت تحرع هحذا الححرأي وسحقته محن غيحر بيحان ،فيحه مححو خصحمك شحيء تححتكم إلحى شحيء تتفحق

 :ومائز على ك  قول هذا، قال ،أحد يتعقبك هما في ،ث قبله لفظه كذامث  حدي :لكن إذا قلت ،يسلم لك
 واختيَََََََّّّّّّّر أن يقَََََََّّّّّّّول: مثَََََََّّّّّّّل مَََََََّّّّّّّتن  
 ج  وقولَََََّّّّّ  إذ بعَََََّّّّّض مَََََّّّّّتن لَََََّّّّّم يسَََََّّّّّق

 قبَََََََََََّّّّّّّّّّّل ومتنََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  كََََََََََََّّّّّّّّّّّّذا ويبنََََََََََََّّّّّّّّّّّّي 
ََََََََّّّّّّّّوذ    الحََََََََّّّّّّّّديث فََََََََّّّّّّّّالمنع أحََََََََّّّّّّّّق  ر  ك 

 

ن ))إن الحالعن النعمان بن بشير قال:  -سند البخاري -بالسند  مثال   يسو  الراوي بع  الحديث اأحيان   ل بين وا 
 ؟أو أكم  الحديث، ه  لك أن تكم  الحديث ،اقرأ الحديث :والحديث هذه منصوبة يعني ،الحديث ..الحرام بين((
البخاري ما ذكحر الححديث  ،فتر  أنه ما ذكر، لكن أنت اللبخاري ترمو لصحي  البخاري  ادام معزو   مايعني أنت 

األخرع وتكم  الحديث  -ةمصادر السن-والمصادر  ،األخرع الحديث، ه  لك أن ترمو إلى الكتب  :فقال ،كامال  
أو  ،اقحرأ الححديث ،الححديث :، فقالألن البخاري أحالك على الكتب األخرع التي ذكر فيلا المتن كامال   بغير بيان؛

ألن فححي بعحح   ((نإن الحححالل بححي  )) :ذكححر حححديث، و بلححذا اإلسححناد فلحح  لححك أن تححذكر المححتن كححامال   ،أكمحح  الحححديث
فلحو افترضحنا أنحه اقتصحر علحى  ،واضو محن الصححي  اخحتالف كبيحره اختالف كبير بين الرواة، وحتى في المألفاظ

ن كانحت اختالفحات غيحر ل في موضو ه  مزئه األول ك أن تكمله من موضو آخر محو ومحود هحذه االختالفحات، وا 
 ولذا يقول:  ؛مؤثرة

ََََََََّّّّّّّّر  الحََََََََّّّّّّّّديث فََََََََّّّّّّّّالمنع أحََََََََّّّّّّّّق   ج  وقولَََََّّّّّ  إذ بعَََََّّّّّض مَََََّّّّّتن لَََََّّّّّم يسَََََّّّّّق  وذ ك 
 

لكنحه ذكحر بعح  المحتن  ،خحالف السحابقالليه فيما بعد هذا الذي فيحه ، وأحال إقب  لكن لو سا  المتن كامال  ..... 
ححدثنا فحالن  :روع البخاري قحال :لو قلت ،ال ،خرع وتكملهاألمصادر الفأنت تريد أن تخرمه من  ،ولم يذكر باقيه

ن الحرام بي   ،نل بي  إن الحال))عن فالن عن فالن عن النعمان بن بشير قال:  تمامه كما في و الحديث  :قال ن((وا 
 قال: ،هذا ظاهر ا، إذ  تبرأ من العلدة ،ود، في سنن أبي داصحي  مسلم

 وقولَََََّّّّّ  إذ بعَََََّّّّّض مَََََّّّّّتن لَََََّّّّّم يسَََََّّّّّق
 ا الخبَََََّّّّّرمَََََّّّّّهإن يعَََََّّّّّرف كل :وقيَََََّّّّّل

 
 ج

ََََََََّّّّّّّّر  الحََََََََّّّّّّّّديث فََََََََّّّّّّّّالمنع أحََََََََّّّّّّّّق   وذ ك 
 ج  يرجََََََّّّّّّى الجََََََّّّّّّواز والبيََََََّّّّّّان المعتبََََََّّّّّّر

 

يخ الحححذي ذكحححر الححححديث ويعحححرف الشححح ،، يحححذكر عحححرف الححححديثذكر الححححديث كحححامال  ي حححاآلن فحححي ممحححالس المحححذاكرة محححا 
، إال والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فحالن ؟والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا عوع 

ث، يعنحي ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب األعراف تقتصر على عرف الحديأنه في حال المذاكرة 
اآلن  ،منحهاألول محزء المن الترامم يحذكر أحاديحث هحذه الترممحة فيحذكر  تحفة األشراف حينما يذكر في ترممة مثال  
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 ،إشحكال هتكم  ما في ،حالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفش الذي عند ذلك الشيخأدام  أنت تعرف ما
 ،ا الحديث المذكور عند البخاري محثال  ذذا الحديث يقصد هفي ممالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال ه

 قال:
 ا الخبَََََّّّّّرمَََََّّّّّهإن يعَََََّّّّّرف كل وقيَََََّّّّّل:

 
 ج

 ج  ................................... 
 

الشححيخ حفححش هححذا الحححديث مححن كتححاب معححين، يعنححي الحححديث حفظححه مححن  كالهمححا يعححرف الخبححر، يعنححي كالهمححا مححثال  
وأنت تعرف أنه حفظه من  ،ك وأنت في مملس مذاكرة بعرف حديثل يستدلوأراد أن  ،األربعين من أوائ  العلب

 :ألن هذا معروف عند الشيخ وعند العالب، قال ؛تستعيو تكم  ،األربعين مثال  
 ا الخبَََََّّّّّرمَََََّّّّّهإن يعَََََّّّّّرف كل وقيَََََّّّّّل:

 
 ج

 ج  يرجََََََّّّّّّى الجََََََّّّّّّواز والبيََََََّّّّّّان المعتبََََََّّّّّّر 
 

 . يعني حتى البيان في مث  هذا أوض  وأولى
 ج  لمَََََََََّّّّّّّّّا طَََََََََّّّّّّّّّوى واغتفَََََََََّّّّّّّّّروا إفَََََََََّّّّّّّّّرازه    ازهوقََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّال: إن ي جََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّز باإلجََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

يعنححي أمححازك باكمححال  ،أكمحح  الحححديث :كأنححه قححال لححك ،بالنصححب االحححديث، والحححديث عرفنححا أنلحح :يعنححي لمححا قححال لححك
 :ب  قحالوا ،الحديث كأنلا إمازة :ورويته عنه باعتبار أنه قال لك ،الحديث وأكملت الحديث :الحديث، فلما قال لك

حة، كيحا محن أقحوع أسحاليب اإلمحازةمن أقوع أسحاليب اإلمحاز  لشحخق  ا؟ ألنحه إمحازة بمعحين بححديث فحرد معحين، أيض 
 اإلمازة.  فلذا من أقوع أنواإ ،يعني فيه نوإ تخصيق ،أنه ذكر لك عرف الحديث :األمر الثالث معين،

 ج  ...................................    وقََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّال: إن ي جََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّز باإلجََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّازه
ن كنت ت ،أنه ذكر لك عرف الحديث باعتبار ال  يعني ما تروي الحديث كام  عرف ما يريد إال عن عريق اإلمازةوا 

اغتفحححروا أن تفحححرز وتبحححرز هحححذه القععحححة المحححذكورة عحححن القععحححة  "واغتفَََّّّروا إفَََّّّرازه" ،يعنحححي لمحححا لحححم يحححذكر "لمَََّّّا طَََّّّوى "
 وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا. ،واقتصر على هذا ، يعني ما يلزم أن تقول:المعوية

 على محمد. للم ص ال
 سم. 

 .........عند التخريجطالب: 
 . نعم

 ......طالب:..
 وهو عند البخاري مختصر. ،اللفش لمسلم :تقول ،ال

  ب:........طال
 ؟ينأ

  طالب:........
 شيء. هفي ما ،أو سنده في البخاري : وأصله في البخاري، تقول

  طالب:........
 ؟كيا
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  طالب:........
 المعنى وحد. ،بالباء "بمثله"و "مثله" :ق إذا حذفت الباء 

  ...وسلم على محمد وعلى آله الللم ص 
 


